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Posição: 1

riar uma Subsecretária de Povos Indígenas na estrutura da Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), com recursos humanos e financeiros, com a
destinação do cargo de Subsecretário de Povos Indígenas para um profissional indígena a
ser indicado pelos Povos Indígenas, por meio de suas organizações representativas.

Posição:
Usar critérios de desempate nas licitações públicas a contratação das empresas que tiverem
investimentos sociais ara a promoção da Igualdade das Relações Étnico-raciais.

Posição: 3

Instituir um Fórum Permanente de debates e articulação dos órgãos/setores municipais,
estaduais e federais e da sociedade civil, que atuem na promoção da igualdade racial e
étnica.

Posição:

Fortalecer institucionalmente às Oganizações Sociais e Associativas voltadas para políticas
de promoção da igualdade racial, com capacitação e mecanismos para fiscalização dos
recursos destinados às mesmas, envolvendo a população atendida no desenvolvimento das
ações.

Posição:

Implementar propostas em relação a políticas públicas direcionadas à juventude, em
âmbitos municipal, estadual e nacional, contidas no relatório do ENJUNE 2007, e que foram
aprovadas como prioridades na I Conferência Nacional da Juventude, realizado no ano de
2008.

Posição: 6
Garantir representação da juventude negra organizada em todos os conselhos,
notadamente no Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial e no Conselho
Nacional da Juventude.

Posição:

Assegurar a participação das comunidades quilombolas, com poder decisório, no processo
de licenciamento e discussão do Estudo de Impactos Ambienta is-Relatório de Impactos
Ambientais (EIA-RIMA) de projetos que gerem impactos sócio-ambientais nas comunidades
quilombolas.

Posição: 8 Buscar mecanismos para mapear os acampamentos ciganos.

Posição:

Proporcionar os conselheiros e gestores de políticas públicas federais, estaduais e
municipais, capacitação em gênero, raça e etnia, em especial os conselhos de
desenvolvimento rural sustentável, reforma agrária, agricultura familiar e etno-
desenvolvimento.

Posição: 10

Fortalecer as políticas públicas a partir da identificação e divulgação do índice de
desenvolvimento humano (IDH) da população negra (em especial mulheres negras e LGBT
negros), indígena e ciganos.

Posição: 11

Formação de lideranças e responsáveis por setores de políticas públicas, para qualificação
em concorrência de projetos, financiamentos e implementação de políticas públicas: cultura,
educação, saúde, etc e criar projetos a partir do diálogo junto aos interessados:
quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais de terreiro, levantando, assim, suas
necessidades e formas de realização conforme a convenção da OIT.

Posição: 12

Garantir às populações historicamente discriminadas assentos nos conselhos de saúde,
assistência social, educação, como também nas três esferas de governo para promoção da
igualdade racial nas políticas públicas de saúde, estimulando a participação efetiva de
representantes dessas minorias nos Conselhos de Alimentação e Nutrição, de Saúde e
outros conselhos de direitos.

Posição: 13

Fortalecer o controle social através da qualificação dos movimentos sociais negros,
indígenas, povos de matriz africana, sacerdotes e sacerdotistas, e ciganos, a partir da
representação e participação nas instâncias governamentais municipais, estaduais e
nacionais, e com a criação de comitês de monitoramento/avaliação dos serviços públicos
prestados aos cidadãos.

Posição:

Criar programas e promover campanhas contra o racismo, a discirminação étnica, cultural e
religiosa contribuindo para a formação cidadã da população quanto aos seus direitos e
incentivando as denúncias de racismo e outros tipos de discriminação.

Posição: 15

Criação de departamentos/agências territoriais que apoiem as comunidades quilombolas e
indígenas com bancos de dados da população e fomento à redes de socialização de
pesquisas, que façam também a difusão e ampla divulgação dos direitos dos quilombolas e
dos indígenas e realizem campanhas de conscientização a respeito da forma de titulação de
suas terras.
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Assegurar a presença das organizações negras, indígenas, ciganas, quilombolas, religiões de
matriz africana e outros grupos não assistidos nos conselhos da sociedade civil, em âmbito
municipal, estadual e nacional, afim de construir, acompanhar e fiscalizar políticas públicas
de promoção e proteção dos direitos étnicos, culturais e sociais destes grupos,
considerando-se a dimensão da diversidade de gênero, orientação sexual e religião.
Criar Conselho da Sociedade Religiosa Afro-Brasileira para combater a exposição,
exploração comercial, veiculação, titulação e procedimentos prejudiciais aos símbolos
expressos: músicas, danças, instrumentos, adereços, vestuário, culinárias e rituais
estritamente vinculados às religiões afro-brasileira e indígena, com o apoio do Ministério
Público, e fomentar e divulgar as atividades assistenciais realizadas nos terreiros de todo o
país(saúde, educação, meio ambiente, turismo religioso, combate a fome, geração de
renda).
Garantir à mulher negra sua participação nas manifestações culturais em papéis de
relevância e de protagonismo;
Garantir uma política de participação de 20 % de afro-brasileiros, índios e outras etnias
discriminadas nos programas de rádio e televisão, inclusive com papéis de relevância e de
protagonistas.
Discutir a vivência de problemas nas aldeias e quilombos com os e as próprios/as
beneficiários/as.
Capacitação de religiosos de matriz africana e afro-brasileira através de núcleos de estudos
sobre educação, saúde e meio ambiente.
Promover a articulação entre os poderes públicos - Federal, Estadual e Municipais - para
garantir recursos para implementar políticas públicas para a Promoção da Igualdade Racial.
Igualdade de participação nos projetos sociais que são desenvolvidos pelos órgãos
governamentais, independente de credos, preferências e opções pessoais de seus
governantes, garantida a capacitação e a responsabilidade técnica no desempenho dos
respectivos trabalhos.
Garantir a inclusão da população negra, indígena e cigana, em toda e qualquer campanha
de saúde, educação, trabalho, lazer, esporte e cultura
Desenvolver redes de comunicação com diversos segmentos sociais e culturais, com o
objetivo de promover diálogos interculturais.
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Criar mecanismos que garantam o tratamento Igualitário entre a capoeira regional, angola e toré, introduzindo sua prática j
nas escolas como atividade desportiva, inclusive, estabelecendo formas de parceria com os mestres de capoeira.
:omentar políticas públicas voltadas para ações de reafirmação de identidade cultural pluriétnica, com apoio e incentivos a
grupos que promovam a pluralidade cultural brasileira.

Assegurar o cumprimento dos instrumentos jurídicos já existentes de combate à descaracterização dos valores culturais afro-
brasileiras, visando o fortalecimento da umbanda , do candomblé , no respeito à Diversidade Religiosa, com a criação de \
políticas de fomento que assegure, inclusive, a preservação dos espaços sagrados e a reprodução da fauna, flora e recursos
lidricos, indispensáveis à manutenção dos rituais sagrados de religião de matriz africana.

Desenvolver políticas de proteção ao patrimônio cultural e biológico dos ciganos promovendo ações voltadas para o
conhecimento tradicional da etnia cigana, em especial a catalogação, o registro de patentes e a divulgação desse
patrimônio, com amparo legal no decreto n.° 1.494, de 17/05/1995 (DOU 18/05/1995), regulamentado pela Lei n.° 8.313,
de 23/12/1991 (PRONAC).

Reconhecer nacionatmente,enquanto patrimônio material e imaterial, os terreiros, os babalorixás e as lyalorixas como \
jerpetuadores das religiões de matriz africanas e garantir o reconhecimento legal dos terreiros como meio de promoção da
cultura, educação e promoção de saúde, bem como o fortalecimento de ações já desenvolvidas no âmbito nacional.

Criar e implementar um marco legal nacional de proteção ao patrimônio cultural e natural dos Povos Indígenas, seus direitos
ntelectuais ao seu patrimônio material, imaterial, conhecimentos tradicionais, inclusive aqueles associados à biodiversidade,
expressões culturais, inovações e práticas, recursos biológico, recursos genéticos que seja específico para Povos Indígenas,
com a participação ampla, plena e efetiva dos Povos Indígenas em sua elaboração e implementação em iocios os níveis.

Despeitar os costumes, crenças e tradições do povo cigano em filmes, novelas, seriados, documentários e outros, assegurar
o uso tradicional dos trajes típicos de mulher cigana, garantindo sua entrada em todo e qualquer estabelecimento público.

Criar calendário anual das festas religiosas das comunidades de terreiro, garantindo que seja inserido no calendário cultural
nacional de cultura o dia 02 de fevereiro como dia de lemanjá, ou outra data correlata, como data de comemoração e
congraçamento das Religiões de Matriz Africana. í

Viabilizar meios para a preservação de sítios arqueológicos nas comunidades tradicionais , quilombolas urbanas e rufais,para
a construção e reforma das igrejas, dos terreiros de Religiões de Matrizes Africanas, como forma de preservar as culturas
afro-religiosas. Assegurar, de forma efetiva, os cemitérios nas comunidades cptombolas como espaços sagrados.

Criar mecanismos para tombamento material e imaterial dos terreiros, assegurando proteção à religiosidade, crenças, \
estruturas físicas, de modo a permitir que as novas gerações perpetuem as tradições culturais e garantir a preservação da
língua, o desenvolvimento de práticas ritualísticas e a preservação de manaciais e de plantas nativas assegurando que as
comunidades de terreiro que sejam consideradas quilombos, urbanos ou rurais, tenham respeitada a sua biodiversidade. l

Manter dialogo entre os órgãos responsáveis pela cultura negra e segmentos étnico-racial, com objetivo de tomar publico os
resultados das pesquisas feitas pelos órgãos, ampliando a divulgação nos meios de comunicação e a fiscalização de verbas,
criando programas, projetos e atividades que contemplem esses segmentos.

Implementação de projetos de preservação e divulgação da cultura afro-brasileira nos teatros, escolas, praças públicas,
museus, lonas culturais, cujo púbico alvo seja: crianças, adolescentes, jovens, adultos e a melhor idade, garantindo o acesso
das comunidades carentes à iniciação em música, arte e dança, nas vertentes: clássica, cigana, erudita ou popular. i

Criar fundos de investimentos e destacar recursos do PPA para a promoção e divulgação da história e cultura da população
negra, indígena, comunidade de terreiro e quilombolas, possibilitando a criação, ampliação e reestruturação de pólos e
escolas de artes e músicas, feiras culturais, exposições, amostras e espetáculos, festivais, palestras, seminários, que
valorizem a cultura afro, cigana, quítombola e indígena.

Desenvolver políticas públicas no intuito de que seja assegurado o mínimo de 20% de uso da programação junto aos j
diversos meios de comunicação (canais abertos e comunitários), para fins de divulgação da história e a produção cultural
das religiões de matrizes africanas, inclusive, que esta divulgação seja realizada através de folders, cartazes, cartilhas,mídia,
etc.

Lançar editais que possibilitem o financiamento e divulgação da música negra dos quilombolas, que garantam que os
quilombolas sejam autores na criação e produção de sua própria história, resguardando-se os direitos autorais.

Proceder articulações políticas para a aprovação do dia 20 de novembro como feriado nacional reconhecendo de fato Zumbi
dos Palmares como herói nacional e que haja garantia de espaços publicitários em órgãos públicos na divulgação das datas
de relevância históricas da população negra, garantindo, assim, a promoção da igualdade racial.

Promover cursos de capacitação na elaboração de projetos culturais, respeitando as regras dos editais e respectivas leis de
incentivo a cultura, proporcionando maior competitividade na contratação de propostas, bem como criar programas
preparatórios para a formação agentes culturais que proporcione a vivência da cosmovisão africana, nos espaços de
resistência das comunidades negras tradicionais, preservando, valorizando e fomentando a cultura negra e indígena, nas
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suas diferentes manifestações
Articular politicamente que se destine cotas raciais de 30% para os profissionais que aparecem nas campanhas publicitárias
do governo e Incluir programas de diversidades culturais direcionadas a afro-descendentes, indígenas,religiões de Matrizes
Africanas, quilombolas e povo cigano em horário adequado, criando mecanismos para implantação de ações de valorização
pelas mídias envolvendo o governo e comunidades.
Desenvolver políticas públicas para criação e instituição de percentual de cotas para promoção da cultura negra em projetos
sociais patrocinados pelo governo, que valorizem a imagem dos negros/as, principalmente da mulher negra, ressaltando a
soa importância histórica no desenvolvimento econômico do País.
Buscar mecanismos que incentivem a criação e implantação de núcleos de preservação da memória cultural das
comunidades e de Centros de Referência dos Povos Negros, Ciganos e Indígenas, para a recuperação da memória,
identidade e história, bem como a realização de apresentações culturais e venda de produtos geridos pelas Comunidades ,
promovendo o interrelacionamento e/ou inclusão das manifestações culturais das comunidades negras nos roteiros e
produtos turísticos.

Articular políicas públicas no intuito de formar grupos de apoio aos povos indígenas com parcerias das Secretarias de
Cultura, Educação, dentre outras, para fomentar e divulgar ações de resgate cultural dos povos indígenas visando o
reconhecimento e valorização da sabedoria e cultura dos anciões, pajés e caciques de cada etnia.
Implemetar oficinas culturais focadas nas expressões etnorraciais, visando à preservação dos saberes e o fortalecimento da
identidade, e criar programas de formação de multiplicadores da cultura afro-brasileira, indígena, cigana e de outras etnias
discriminadas, valorizando a importância do papel do líder comunitário na temática respeitando a equidade de gênero.
Garantir o fortalecimento das formas de organização das comunidades visando seu resgate histórico e cultural, na
preservação do meto ambiente e desenvolvimento sustentável;
Promover o Intercâmbio cultural Solidário no mês de abril, reforçando a luta dos povos indígenas, com ênfase na
comemoração oficial do Dia Nacional de Lutas dos Povos Indígenas (07 de fevereiro)
Inserir os ciganos nos editais de projetos relacionados à cultura, publicados peto Governo Federal que tenham como objeto
ações direcionadas para os diversos segmentos de povos e comunidades tradicionais.
inclusão das artes ciganas nas atividades do movimento negro e indígenas, além da difusão do dia 24 de Maio, como dia
Nacional dos Ciganos
Realizar um Festival Anual de Cultura Afro-brasileira, de alcance nacional, e incentivar a participação dos grupos culturais
afro dentro de outros festivais de cultura;
Instituir editais de cinema, vídeo, documentários, programas de TV e animação, à produção audiovisual com a temática,
negra, indígena, quilombola e minorias étnicas, garantindo que em todos os editais públicos de cultura tenha em seu corpo
de jurados/avaliadores, no mínimo, 02 (dois) integrantes de etnia negra especializados/as em cultura afro-brasileira para
avaliar os projetos de cultura negra.
Fortalecer as ações programáticas visando à diversidade cultural, e a produção efetiva da população negra, na luta contra
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlatas
Implementar políticas públicas que proíbam a exposição, exploração comercial, veiculação, titulação ou procedimento
prejudicial aos símbolos, expressões, músicas, danças, instrumentos, adereços, vestuário e culinária, estritamente vinculados
às religiões de matriz africana;
Articular junto aos órgão públicos a utilização de centros culturais existentes para promoção de ações informativas, debates,
exibição de filmes, visando ao combate à violência e ao racismo e garantir a implementação e a manutenção de centros de
cultura africana e afro brasileira
Articular politicamente que se crie em vias públicas monumentos de personalidades negras propiciando a visibilidade e
ascensão ao reconhecimento destas personalidades e garantindo espaço publicitário nos veículos de comunicação para
promoção da igualdade racial.
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Posição: 1

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Incorporar o recorte étnico racial aos programas e ações da área da educação, nas esferas
federal, estadual e municipal, e em todos os níveis e modalidades de educação e ensino,
ampliando e garantindo as vagas nos cursos já existentes para gestores, professores/

técnicos, pesquisadores, conselheiros escolares e país das redes pública e privada.

Posição: 2

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Garantir, em cumprimento às Leis n°s 10.639/03 e 11.645/08, nas esferas federal,
estadual e municipal, programas de formação continuada em história africana, afro-
brasileira e indígena, de todos os profissionais da educação (gestores, docentes e
servidores públicos) e lideranças comunitárias (mediante a realização de cursos semestrais
de capacitação, palestras e seminários), contemplando e respeitando a religiosidade de
cada cultura.

Posição: 3

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Exigir, do Estado, o cumprimento da LDB para as comunidades tradicionais, quitembolas,
indígenas e povo cigano, referentemente à educação diferenciada na modalidade de
jovens e adultos, bem como a implementação do Programa Educação Quilombola -
EDUCQ, em todo o território nacional.

Posição: 4

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Promover e incentivar a realização de cursos, seminários, palestras e oficinas de formação
em línguas de matriz africana e indígenas.

Posição: 5

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Implantar a obrigatoriedade de realização, periódica, de programas de capacitação e
qualificação de servidores públicos no combate ao racismo institucional.

Posição: 6

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Capacitar educadores para trabalhar, nas comunidades quilombolas, a temática "educação
sexual", a fim de prevenir a gravidez precoce e doenças sexuaimente transmissíveis.

Posiçio;?

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Criar programa de estágio que contemple jovens estudantes do ensino médio e
universitários que possuam conhecimentos das diversas linguagens artísticas para atuar na
rede pública e privada com oficinas de arte educação na cultura negra, contribuindo
também no redesenho do programa de educação de jovens e adultos.

Posição: 8

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Promover discussão com a sociedade civil sobre o projeto de escola em tempo integral,
sua aplicação e financiamento, envolvendo as instituições de ensino.

Posição: 9

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Estimular a criação de linhas de financiamento pelas universidades e demais órgãos, para
a criação de grupos de estudo e pesquisa com recorte étnico-racial e diversidade sexual,
em regime de colaboração.

Posição: 10

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Democratizar a atuação da SEPPIR,com vistas à implementação de programas de
formação e conscientização dos povos quilomboJas, comunidades tradicionais e população
negra e marginalizada em geral.

Posição: 11

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Formar educadores garantindo na escola pública o direito de ser laico, assegurando os
princípios dos eixos das leis 10.639/03 e 11.645/08 e a resolução do CEE/CP n° 03/2009.

Posição: 12
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
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Realizar formação para a comunidade escolar, de forma descentralizada, com políticas
voltadas para comunidades tradicionais.
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Ampliar o acesso às escolas técnicas que desenvolvam pedagogias voltadas para as
comunidades rurais, quilombolas,afro-descendentes,indígenas e ciganas, criando novas
escolas técnicas e cursos voltados para este público;

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Ampliação do ensino para jovens das diferentes etnias na área de agricultura, criação de
aves, piscicultura, etc., de forma regionalizada, com acompanhamento de profissionais
qualificados, inclusive com a criação de escolas família agrícola.
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Criar cursos e oficinas de formação e orientação para profissionais de educação e agentes
multiplicadores.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Efetivar parcerias entre comunidades, escolas e grupos ligados a promoção da igualdade
racial.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Criar um Grupo de Trabalho sobre a temática Étnico-Racial na área de Educação.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Promover a educação continuada sobre a diversidade de gênero, raça/etnia bem como o
respeito à diversidade sexual, oferecendo as condições adequadas à participação do
professor/a, inclusive com a oferta em diversos horários.
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Desenvolver processos de formação continuada para a promoção da igualdade racial,
voltados para servidores públicos.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Promover o fortalecimento da identidade dos afro-brasileiros e dos povos historicamente
discriminados, desenvolvendo projetos interdisciplinares que valorizem sua história, sua
participação na formação brasileira e suas manifestações culturais, proporcionando
conhecimento e conscientização e garantindo ainda a obrigatoriedade desse conteúdo no
currículo escolar, com recorte de gênero e raça.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

incentivar, inclusive com financiamento, o desenvolvimento de projetos pedagógicos, no
âmbito escolar, voltados à valorização cultural, social e religiosa das comunidades
tradicionais.
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Implementar em todas as instâncias de ensino a perspectiva étnico-racial e de gênero e
orientação sexual desde a educação infantil, assegurando a integridade física e
psicológicas das crianças negras, indígenas, quilombolas e demais etnias historicamente
discriminadas, especialmente árabes,palestinos,judeus,ciganos, no sentido de previnir
práticas racistas,preconceituosas e discriminatórias,capacitando todos os segmentos da
sociedade civil organizada.
Estimular iniciativas de aperfeiçoamento curricular com recorte de gênero, étnico-racial,
diversidade sexual e religiosa;

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Estimular que a educação seja contextualizada, levando em consideração as realidades do
campo e da cidade, as diferentes culturas e realidades locais.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Promover a formação continuada dos agentes culturais na perspectiva étnico racial para
desenvolvimento de oficinas dentro das comunidades.



Posição: 25

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Implantar uma Política Pedagógica de prevenção à violência dentro do ambiente escolar,
que possibilite ao professor trabalhar e respeitar as diferenças Culturais e Religiosas das
diversas etnias.

Posição: 26

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Estabelecer parcerias com as escolas - públicas e privadas - objetivando a elaboração e
execução de projetos de educação sexual voltados para as crianças, pré-adolescentes e
adolescentes.

Posição: 27

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Realizar eventos de formação sobre a temática políticas afirmativas, nas escolas públicas e
particulares, incluindo a discussão sobre cotas raciais.

Posição: 28

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Introduzir nos ciclos básicos de cursos universitários, nas disciplinas obrigatórias, conteúdo
sobre as relações étnico-raciais de gênero e direitos humanos e garantir a discussão e
introdução da temática de identidade de gênero, orientação sexual e etnia nas redes de
ensino público e privado, em todos os níveis e modalidades de ensino, com formação
continuada de professores.Buscar parceria entre escolas e conselhos municipais no
combate à exploração e abuso sexual.

Posição: 29

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Assegurar a edição, em braíle, de material que trate da temática étnico-racial, que seja
disponibilizado nas bibliotecas e escolas públicas, bem como a formação de docentes no
sistema libras, a fim de beneficiar pessoas portadoras de necessidades especiais.

Posição: 30

POLÍTICAS PUBLICAS

Criar o SOS racismo, para defesa das populações marginalizadas, em função de atitudes
racistas, discriminatórias e preconceítuosas, inclusive nas escolas.

Posição: 31

POLÍTICAS PUBLICAS

Criar espaços próprios para o desenvolvimento das manifestações culturais dos povos
negros e quílombolas e difundi-las em diferentes programações.

Posição: 32

POLÍTICAS PUBLICAS

Criação de um programa de ações afirmativas nas Instituições Públicas de Ensino Superior,
visando a elaboração de um programa nacional de permanência de estudantes cotistas no
ensino superior até a conclusão do curso.

Posição: 33

POLÍTICA PUBLICA

Criação ou fortalecimento de Fóruns de Educação e Diversidade Étnico Racial municipal,
estadual e regional, visando a promoção da Igualdade étnico-racial, envolvendo poder
público e sociedade civil.

Posição: 34

POLÍTICAS PUBLICAS

Estimular a criação de coordenações de Diversidade nos estados e municípios, por meio de
uma política de investimento financeiro e humano, para o desenvolvimento de ações de
promoção da "Igualdade Racial".

Posição: 35 Ampliar os debates sobre políticas de ações afirmativas e reparatórias, para que os
cidadãos tenham um melhor entendimento e posicionamento sobre o tema.

Posição: 36

POLÍTICAS PUBLICAS

Promover nas escolas públicas e privadas dos Estados ampla campanha educativa de
combate ao preconceito e à intolerância étnico-racial, religiosa e de orientação sexual, a
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Posição: 50 1

serem realizadas em parceria com as Secretarias Estaduais que desenvolvam políticas
públicas de promoção da igualdade racial.

POLÍTICAS PUBLICAS

Propor aos Poderes Legislativo Estadual e Municipal a elaboração de Lei instituindo o
Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculado às Secretarias
que desenvolvam as referidas políticas.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir a implementação da política de Igualdade Étnico-Racial desde a Educação Infantil
(0 a 5 anos), bem como nos outros estágios educacionais.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Criar, em articulação com as secretarias de cultura, uma política de incentivo à leitura nas
comunidades negras (rurais e urbanas) e indígenas, com a criação de bibliotecas dotadas
de acervos bibliográficos adequados.
GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Garantir ações afirmativas para inclusão de pesquisadores negros e negras nos programas
de especialização, mestrado e doutorado
POLÍTICA PUBLICA

Ampliar e fortalecer as articulações para aprovação do Estatuto da Igualdade Racial.
POLÍTICAS PUBLICAS

Elaborar, em conjunto com as Comunidades Tradicionais, material explicativo sobre
políticas de igualdade racial.

POLÍTICAS PUBLICAS

Estabelecer política de atendimento social, educacional e profissional às mulheres negras,
ndígenas, quilombolas, ciganas, de comunidade de terreiro e demais desfavorecidas.

POLÍTICAS P"UBLICAS

Criar e estruturar a educação de jovens e adultos, voltada à população negra e ciganos,
contextualizada com sua realidade, valorizando inclusive a língua materna desses grupos.
POLÍTICAS PUBLICAS
Criar espaços de formação política e intelectual com recorte étnico-racial para a juventude,
apoiando os espaços já existentes.
POLÍTICAS PUBLICAS

Ampliar o alcance e aprimorar os mecanismos de financiamento da educação infantil.
POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir o acesso e permanência das crianças, jovens e mulheres negras, em todos os
níveis de educação e promover a educação profissional como oportunidade de valorização
do trabalho das mulheres negras.
POLÍTICAS PUBLICAS

Promover políticas públicas para reduzir a evasão escolar e a defasagem idade-série dos
alunos pertecentes aos grupos étnico-raciais discriminados: comunidade de terreiros,
ciganos, indígenas, quilombolas e outros.
POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir políticas públicas específicas para a população negra, mediante a valorização do
magistério, com formação continuada para todos os profissionais envolvidos, em especial
professores e gestores, no processo educacional com ênfase em gênero e raça.
POLÍTICAS PUBLICAS

Aplicar Políticas Públicas Nacionais para a redução do Analfabetismo Feminino.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Implantar o programa Escola Aberta aos fins de semana, como uma política pública
permanente dos Municípios e do Estado, onde possam interagir estudantes, educadores e
as famílias, criando uma cultura, na comunidade, que supere os preconceitos.

POLÍTICAS PUBLICAS !

Articular os Movimentos Sociais Negros com o Ministério Público Federal e Estadual
visando à implantação das Políticas de Promoção da Igualdade Racial nos Estados.

GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO '

Garantir a criação de universidades e escolas técnicas de referência para áreas negras
rurais e áreas quilombolas.

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Incluir nos currículos dos cursos de Comunicação Social,das escolas de ensino superior ,
disciplinas que abordem as temáticas gênero e raça.

GRADUAÇÃO E ro&GRÃDÜAç£Õ

Abrir canais de negociação com as instituições de ensino superior para a inclusão de
legislação anti-racista nos cursos de Direito.

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO \

Criar, estruturar e descentralizar cursos pré-vestibulares, voltados para todos os i
segmentos da sociedade historicamente discriminados (negros, indígenas, quilombolas e j
ciganos), com o apoio dos Poderes Públicos e entidades envolvidas na promoção da
igualdade racial, buscando, junto ao MEC, mecanismos para o fortalecimento dos já |
existentes.

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Criar mecanismos institucionais e legais que incluam, na formação acadêmica de extensão,
a saúde da população negra, cigana e indígena, comprometendo prioritariamente as
universidades públicas, os financiadores nacionais e internacionais, as escolas técnicas,
fundações públicas e órgãos de pesquisas, objetivando incentivar projetos de pesquisa e
extensão com recorte étnico-racial.

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Criar linhas de estudos e pesquisas sobre as seqüelas produzidas pelo racismo sobre a j
população negra e demais grupos discriminados.

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Implementar ações afirmativas como medidas de democratização do acesso e |
permanência de negros e indígenas nas universidades e demais instituições de ensino
superior públicas e verificar que existam condições para a continuidade de estudos em
nível de pós-graduação aos formandos que desejem avanço acadêmico.

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Promover cursos de especialização em línguas maternas africanas, indígenas e ciganas.

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Promoção de intercâmbio contínuo entre as universidades brasileiras e africanas, em
especial as de língua portuguesa, com garantia de condições para a permanência dos
estudantes e para a conclusão dos cursos.

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Implementar uma política de formação inicial e continuada que contemple a
interculturalidade em nível de gradução e pós-graduação.

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO



Implantar curso de Pós-Graduação em Gerenciamento de cidades (saneamento, trânsito,
iluminação, comércio, urbanismo e outros), voltado para a garantia dos diretos de grupos
étnico raciais e comunidades de terreiros.

Posição: 64

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Implantar nas universidades públicas e particulares uma disciplina SAÚDE DA POPULAÇÃO
AFRO DESCENDENTE, e Curso de Pós-Graduação em Saúde da População Negra.

Posição: 65

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Pleitear a aprovação do Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional e a criação,
junto ao Ministério da Educação, de curso universitário específico para a capoeira.

Posição: 66

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Implantação de disciplinas como legislação anti-racista, história das relações raciais no
mundo e no Brasil, considerando as questões de identidade de gênero, orientação sexual,
nos cursos de graduação de pós-graduação.

Posição: 67

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Priorizar os cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) voltados para
as Leis 10.639 e 11.645, na especialização de docentes, garantindo a integralidade dos
vencimentos dos professores.

Posição: 68

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Garantir aos/as docentes, especialmente os da educação básica, formação continuada latu
sensu (especialização) na área de educação étnico-racial, não sexista e anti-homofóbica,
fornecendo, para isso, incentivos como bolsa de estudo e licença remunerada.

Posição: 69

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Ampliar o número de vagas de cursos de pós-graduação gratuita para possibilitar que
parceiros interessados participem .As parcerias seriam, prioritariamente, com entidades do
movimento negro, NEAB's, Secretarias Estaduais, Sindicatos e Associações, Prefeituras
Municipais e Conselhos de Promoção da Igualdade Racial.

Posição: 70

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

Incluir as diretrizes curriculares nacionais da educação das relações étnico-raciais nos
cursos de graduação e pós-graduação.

Posição

GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇAO

riação de cursos de graduação e pós-graduação voltados para as questões patrimoniais e
culturais, com a garantia de bolsas de estudo para as comunidades tradicionais, indígenas
e quílombolas.

Posição: 72

5RADUAÇAO E POS-GRADUAÇAO

Celebrar parcerias com instituições de ensino superior na área educacional para os cursos
de mestrado e doutorado que contemplem linhas de pesquisas afro-ameríndias.

Posição: 73

5RADUACAO E POS-GRADUAÇAO

Incluir nos cursos de ingresso das carreiras jurídicas e na formação continuada dos
operadores de Direito (magistrados/as, promotores/as e defensores/as públicos),
componentes que versem sobre promoção da igualdade racial e combate à discriminação e
ao racismo, de modo a auxiliar na interpretação e no tratamento das infrações penais.

Posição: 74

MATERIAL DIDÁTICO

Criar, em conjunto com os movimentos sociais, Estados e Ministério da Educação,
mecanismos para monitorar os Livros e Materiais Didáticos utilizados pelo Sistema Público
e Privado nos municípios, para que se garanta a qualidade e ausência de preconceitos
contra grupos raciais e étnicos, bem como do ponto de vista de gênero, orientação sexual,
religião e outros.



Posição: 75

MATERIAL DIDÁTICO

Montar acervo bibliográfico atualizado sobre a história da África, dos afro-brasileiros e
ndígenas nos estados e municípios.

Posição: 76

MATERIAL DIDÁTICO

:ormular e implementar políticas de produção e aquisição de material didático/pedagógico
que contemplem a temática étnico-racial, saúde e meio ambiente, valorizando a economia
ocal na produção destes materiais, incluindo a criação de bibliotecas com o mesmo
enfoque.

Posição: 77

MATERIAL DIDÁTICO

Despertar o interesse da comunidade em registrar a história e a cultura da população
quilombola, negra, cigana e indígena, incentivando sua publicação como material didático
para as escolas;

Posição: 78

MATERIAL DIDÁTICO

Garantir financiamento para a editoração e publicação de produções científicas voltadas
Dará a temática das relações étnico-raciais. Deve ser oferecida capacitação para os
profissionais da educação, a fim de que participem desta produção.
O acesso das comunidades negras, rurais, quilombolas, indígenas e urbano-periféricas a
essa produção deve ser ampliado por meio da difusão de recursos tecnológicos.

Posição: 79

MATERIAL DIDÁTICO

Acompanhar a instalação da Comissão Nacional de Avaliação de Material Didático para a
Educação das Relações étnico-raciais, de acordo
mecanismos que possibilitem a prévia avaliação
propósito de exclusão de material contendo
grupos historicamente discriminados, propiciai
personagens da cultura africana, afro-brasileira,
equidade de gênero.

:i 10639/03 e 11645/08, criando
do respectivo material, com o
ereótipos negativos sobre os
conhecimento e valorização dos
cigana, questões relacionadas à

Posição: 80

MATERIAL DIDÁTICO

Equipar as escolas brasileiras com acervo bibliográfico e audiovisual sobre a temática
étnico-racial (afro-brasileiro/ cigano/indígena/judeus e palestinos), promovendo a devida
capacitação aos(as) atendente(s).

Posição: 81

EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE

Criar material didático abordando as religiões de matriz africana para utilização nas escolas
estaduais e municipais de acordo como previsto pela Lei n. 10.639/2003.

Posição: 82

EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE

Inserção do estudo das religiões de Matriz Africana e indígena na disciplina de ensino
religioso da rede pública Estadual e Federal.

Posição: 83

EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE

Exclusão, no currículo das escolas públicas, da disciplina Ensino Religioso, entendendo-se
que o Estado é laico e a religiosidade deve ser estimulada e desenvolvida pela família,
mantendo-se o ensino das religiões de acordo com o que estabelece a Lei 10.639/03.

Posição: 84

EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE

Garantir o ensino das histórias das religiões nos currículos escolares, em especial nas
disciplinas de História e Filosofia.

Posição: 8$

EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE

Desenvolver programas de educação ambiental, com transversalidade em relação às
religiões de matriz africana, incentivando o cultivo de plantas medicinais, por meio de
projetos sociais, criando um parque botânico para reverência aos Orixás, respeitando as
liturgias.



Posição: 86

EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE
Garantir acervo nos espaços públicos culturais (bibliotecas e centro culturais), das
produções das comunidades religiosas de matriz africana, bem como fomentar a
publicação dessas produções, reconhecendo as comunidades de terreiro como espaço
pedagógico.

Posição: 87 H H
EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE

Revogar o artigo 33 da LDB (9.394/96) que trata do ensino religioso.

Posição: 88

EDUCAÇÃO e RELIGIOSIDADE

Capacitar profissionais da educação, especialmente os de ensino religioso, para o
sincretismo religioso, contemplando as religiões de matriz africana e indígena, cigana,
orientais e ocidentais.

Posição: 89

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Assegurar a produção de alimentos nas instituições de ensino e educação das
comunidades ciganas, quilombolas, indígenas, terreiro e demais etnias, respeitadas as
especificidades de cada segmento, a qualidade, as necessidades nutricionais, a adequação
às faixas etárias. Para isso deve haver capacitação de merendeiras e nutricionistas para o
atendimento eficaz às demandas.

Posição: 90

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Promover discussões sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos e de saúde reprodutiva,
paternidade responsável, nas escolas de ensino fundamental e médio, divulgando
informações relativas à vasectomia de forma a incentivar sua maior utilização, bem como a
anteapacão da idade mínima para a realização de mamografía.

Posição: 91

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Buscar o apoio, por meio de linhas específicas de financiamento, à realização de estudos e
pesquisas, qualitativas e/ou quantitativas, sobre temas relacionados à saúde das
populações negra, indígena, cigana e das demais etnias discriminadas historicamente.

Posição: 92

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Estimular o desenvolvimento de temas ligados à higiene e noções de saúde nos currículos
escolares.

Posição: 93

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Promover atividades educativas sobre a temática saúde, com profissionais que atuam
junto às comunidades (escolas, creches, igrejas, terreiros e associações, para orientar
sobre a política nacional de promoção da Igualdade Racial.

Posição: 94

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Reformulação de currículos dos cursos da área de saúde, no ensino superior e técnico.

Posição: 95

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Articulação dos núcleos afrobrasileiros, indígenas, ciganos e de diversidade etnicorracial
nas universidades, junto aos programas de pós-graduação, para formação de
Desquisadores negros, indígenas, ciganos e interessados etnicamente, em nível lato sensu
e stricito senso, contando inclusive com políticas afirmativas de permanência discente
deste segmento.

Posição: 96 a B

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Garantir a inclusão de temáticas étnico-raciais nos currículos dos cursos de formação de
técnicos (as) de enfermagem e cursos acadêmicos da área de saúde.jjas)

Posição: 97 H t

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Articular, junto ao Ministério da Educação, a inclusão, nas grades curriculares de cursos
relacionados à área de saúde, de conteúdos referentes às doenças que atingem
majorítariamente a população negra, incluindo a capacitação de profissionais da rede



Posição: 98 TH BI v^*

Posição: m 9 9 ̂

Posição: 10oH®V&

Posição: HttHÍWS*

S<etclf\
Posição: 102 V Sv**

Posição: 103 Tu CP W**

Posição: 104 ei tu®*

Posição: 105 wflS©

Posição: 106 raSlv^

Posição: 107 H® ®

Posição: 108 IsSv^

Posição: 109

pública para atendimento aos pacientes portadores dessas doenças, a fim de promover o
seu correto diagnóstico, tem como ações eficazes de prevenção, tratamento e combate.
EDUCAÇÃO E TERRA j

Criar condições (financiamentos, educação com a pedagogia da alternância,
profissionalização e valorização) para que os jovens permaneçam na terra como
produtores da agricultura familiar.

EDUCAÇÃO E TERRA

Realizar diagnóstico para implantar cursos de capacitação e assistência técnica nas áreas
quilombolas, levando em conta a diversidade de solos e características geográficas.
EDUCAÇÃO E TERRA

Que os governos - federal, estadual e municipal - firmem convênios, com instituições ;
públicas e privadas, para a contratação de antropólogos, com o objetivo de estudar as
origens e subsidiar a identificação de grupos remanescentes de quilombos, bem como
para a capacitação das equipes técnicas dos órgãos de regularização federal e estadual, !
garantindo o acompanhamento dos processos pelas comunidades interessadas.

LEIS 10639 E 11645

Envidar esforços para implementação da Lei 11.645/08, com a formação inicial e
continuada de professores.
LEIS 10639 E 11645 i

Promover Educação continuada dos trabalhadores em educação para implementar as leis
10.639/03 e 11.645/08.
LEIS 10639 E 11645

Celebrar parcerias com os movimentos sociais (negro e indígena) para atuar nas escolas,
no sentido de promover o conhecimento, respeito e valorização das diferentes culturas no
ambiente educacional.
LEI 10639 E 11645 j

Garantir,como componentes curriculares, as manifestações culturais dos afro
descendentes, indígenas e ciganos nas instituições de educação infantil, ensino
fundamental e médio;

LEIS 10639 E 11645

Envidar esforços para a efetivação do Plano Nacional que estabelecerá metas e estratégias
para a ampla adoção da lei 10.639, acompanhada da instalação de um banco de dados
nacional para o acompanhamento e monitoramento da aplicação da legislação.

LEIS 10639 E 11645 j

Garantir, nos conselhos de educação e cultura federais, estaduais e municipais,
representantes do segmento negro para que, entre suas atribuições, fiscalizem a aplicação
das leis 10.639/03 e 11.645/08.

LEIS 10639 E 11645

Alterar o Currículo Básico das escolas, incluindo disciplinas específicas para contemplar
efetivamente a Lei 10.639/03, com o uso de história oral e de depoimentos de lideranças,
bem como de línguas e dialetos africanos, além de incluir a Lei 10.639/03 no Programa
Escola da Família e na Escola Integral.

LEIS 10639 E 11645

Ampliação dos projetos de intervenção sócio cultural e esportiva existentes nas escolas
públicas, que contemplem a lei 10.639/03 e 11645/08

LEIS 10639 E 11645



Promover políticas que viabilizem a democratização do conhecimento, por meio da
construção de currículos que contemplem a diversidade étnico-racial.

Posição: 110 Inserir o estudo das línguas de origem africana e indígena e sua influência na cultura
brasileira no currículo escolar a partir das leis 10.639/03 e 11645/08, levando em
consideração o contexto local.

Posição: 111

LEIS 10639 E 11645

Mudança na estrutura do Currículo, não deixando a Lei 10.639/03 reduzida à semana da
Consciência Negra.

Posição: 112

LEIS 10639 E 11645

Interlocução com a SECAD/MEC no sentido de se fazer as trocas culturais necessárias a
esse novo recorte cultural que está sendo proposto ao Currículo Escolar.

Posição: 113

LEIS 10639 E 11645

Garantir no Calendário Escolar e Agenda Educacional a realização de fóruns e seminários
voltados aos/as profissionais de educação visando a implantação das Leis 10.639/003 e
11.645/008 no currículo das escolas públicas e privadas.

Posição: 114

LEIS 10639 E 11645

Implementar um Comitê Técnico de Acompanhamento da Produção de Materiais Didáticos
e Editoriais, já a partir do segundo semestre de 2009, para que em 2011 os livros didáticos
indicados tragam componentes curriculares que atendam de fato à aplicabilidade da Lei
N.° 10.639/09, bem como do Plano de Diretrizes da Educação.

Posição: 115

LEIS 10639 E 11645

Elaborar diretrizes curriculares Municipais e Estaduais para a implementação da lei
10.639/2003 pelas Secretarias Estaduais e Municipais.

Posição: 116

IEIS 10639 E 11645

Propor aos Conselhos Municipais e Estaduais de educação a discussão e formulação das
Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais e o Ensino de História e
ültura Afro-Brasileira e Indígena, visando a implantação e implementação das Leis

10.639/003 e 11.645/008.

Posição: 117

LEIS 10639 E 11645

íarantir a criação de condições políticas, pedagógicas, em especial financeiras, para a
efetivação do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira,
africana e cultura dos povos indígenas (LEI N° 10.639/2003), no âmbito dos diversos
sistemas de ensino, orientando-os para garantir a implementação das respectivas
diretrizes curriculares nacionais, desde a educação infantil à educação superior.

Posição: 118

LEIS 10639 E 11645

Implementação e comprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnicos Raciais e para o ensino da história e culturas afro-brasileiras, africanas e
ndígenas (leis 9.394/96, 10.639/03 e 11.645/08), para que a escola se torne, de fato, um
espaço privilegiado para a promoção da igualdade e eliminação de todas as formas de
discriminação racial.

Posição: 119

EIS 10639 E 11645

Estabelecimento, pelo Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação e
Secretarias Municipais de Educação, de diretrizes para políticas de igualdade racial, de
modo que escolas, professores e alunos possam ser protagonistas e agentes propagadores
de ações afirmativas. _____^__^_

Posição: 120
LEIS 10639 E 11645

Implementar as diretrizes curriculares previstas na lei 10.639/03, no tocante à formação



de professores (as), com a participação de especialistas na questão racial e contribuição
do movimento negro, em todos os níveis de ensino. O apoio do Ministério Público e a
mobilização social devem ser buscados para que os municípios cumpram a lei.

Posição: 121

IEIS 10639 E 11645

Garantir formação inicial e continuada para profissionais de educação que atuam em
escolas urbanas e rurais, quilombolas,indígenas e ciganas, de acordo com o que
estabelece o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para Educação
das Relações Étnico-Raciaís e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.

Posição: 122

LEIS 10639 E 11645

Garantir verbas orçamentárias federal, estadual e municipal para implementar as diretrizes
curriculares sobra a História da África e da cultura afro-brasileira, segundo a Lei 10.639,
como também programas e projetos estimulando novas iniciativas referentes ao
aprimoramento dos currículos e formação dos profissionais na área da educação.

Posição: 123

LEI 10639 E 11645

Recomendar, no espírito da legislação vigente, que os sistemas de Ensino cumpram e
façam cumprir o disposto na resolução CNE/CP 01/2004, observando, inclusive na rede
privada, a necessidade de obediência à LDB, alterada pelas Leis 10639/03 e 11645/OS.Os
Conselhos de Educação devem empreender ações de acompanhamento da implementação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciaís.

Posição: 124

LEIS 10.639 e 11645

Lutar para a implantação da Educação em Tempo Integral (focada na Lei 10.639/03),
garantida desde a pré-escola até o nível de 2° grau, em todos os municípios e Estado
brasileiros.

Posição: 125 l B®

LEIS N° 10.639 E 11645

Buscar, junto às instâncias estaduais, municipais e federais, e nas escolas públicas e
privadas (em todos os níveis de educação, modalidades e áreas do conhecimento), a
inclusão,até julho de 2010, de políticas públicas de igualdade racial, nos Projetos Político
Pedagógicos- PPP, com o devido acompanhamento e controle dos Conselhos municipais e
estaduais de educação, Conselhos escolares e Fóruns temáticos.

Posição: 126

LEI 10639 e 11645

Incluir esportes de matriz africana e indígena nas grades curriculares de ensino.

Posição: 127

LEIS 10639 E 11645

Garantir uma política de produção de livro didático para as escolas públicas que atenda a
lei 10.639/03.

Posição: 128

LEI 10639 e 11645

Utilização do espaço escolar, nos fins de semana, como espaço de difusão e produção das
culturas tradicionais, garantindo um percentual dos recursos oriundos do FUNDEB para
este fim.

Posição: 12i

LEI 10.639 E 11645

Criar mecanismos de supervisão, monitoramento e avaliação da implantação do Plano
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-Raciais, conforme Resolução CNE/CP n° 01/2004.

Posição: 130

LEIS 10639 E 11645

Garantir, por meio do Ministério Público e de Comissão constituída de forma paritária, a
fiscalização dos estabelecimentos de ensino, públicos e privados, no que concerne à
efetivação e cumprimento das Leis n.s 10.639/03 e 11.645/08.

Posição: 131
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL



Democratizar acesso às vias de comunicação (telefone, internet, rádio, TV, e outros), com
implantação de postos avançados, com capacidade para ofertar cursos à distância para as
comunidades tradicionais.

Posição: 132

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

Garantir política pública de educação básica, com inclusão digital, nas comunidades
quilombolas, indígenas e ciganas, periferia de centros urbanos, priorizando as
comunidades em risco social.

Posição: 133

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Qualificar profissionalmente ribeirinhos, negros e indígenas visando a utilização dos
recursos naturais sem danos ao meio ambiente.

Posição: 134

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Os convênios destinados à construção de presídios, devem prever a realização de cursos
profissionalizantes e de educação formal ,com a parceria da iniciativa privada

Posição: 135

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Estabelecer políticas públicas diferenciadas para a educação indígena, definindo as
competências de cada ente da Federação.

Posição: 136

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Que o vestibular específico para indígena faça parte do Regimento Interno das
Universidades, garantindo uma política de estado.

Posição: 137

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Garantir o acesso dos povos indígenas às universidades, em todas as áreas do
conhecimento, conforme o perfil e vocação do estudante indígena, e criar casas do
estudante indígena nas cidades, com a devida infra-estrutura.

Posição: 138

EDUCAÇÃO INDÍGENA

A construção de escolas nas Terras Indígenas deve respeitar os usos, costumes e
tradições de cada Povo Indígena, nas esferas municipal, estadual e federal.

Posição: 139

EDUCAÇÃO INDÍGENA

3uscar mecanismos, junto ao MEC, para criar marcos legais para a Educação Superior
Indígena, com a participação dos Povos Indígenas e suas organizações na elaboração e
mplementação dos mecanismos legais, políticos e administrativos em todos os níveis.

Posição: 140

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Criar mecanismos para desenvolver, com a participação dos Povos Indígenas e suas
organizações, políticas públicas de educação escolar indígena em centros urbanos;

Posição: 141

EDUCAÇÃO INDÍGENA
Indígenas - Buscar mecanismos para que as políticas públicas de educação escolar
ndígena respeitem e implementem o direito de autodeterminação e a autonomia dos
Povos Indígenas para buscar livremente o desenvolvimento social e cultural, nos termos
dos artigos 3°,4° e 5° da Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas e do artigo 6° da
Convenção 169 da OIT.

Posição: 142

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Buscar melhor qualidade de ensino para a população indígena, nos níveis médio e
lindamental, capacitando professores da própria comunidade.

Posição: 143

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Exigir o cumprimento da Lei N° 2.172, do Plano Nacional de Educação específico para
educação indígena, da Portaria Inter-Ministerial N° 559, de 16 de abril de 1991, garantindo
a escola indígena diferenciada, e da Resolução N° 382/2003, que cria a categoria de



educação indígena; e aumentar a oferta de vagas para indígenas no terceiro grau.

Posição: 144

EDUCAÇÃO E MÍDIA

Promover inserções, nos meios de comunicação, tendo como tema a educação contra a
intolerância de qualquer espécie.
Liberar concessões de rádio e TV para as comunidades tradicionais.

Posição: 145

EDUCAÇÃO E MÍDIA

Estruturar campanhas educativas de combate a discriminação étnico racial, nas escolas e
nos meios de comunicação de massa, divulgando a lei de combate à intolerância religiosa,
levando em consideração uma mobilização permanente em torno das datas significativas
do calendário dos movimentos negros e povos indígenas.

Posição: 146

EDUCAÇÃO E MÍDIA

Estimular, na propaganda oficial dos governos, o reconhecimento da diversidade étnico-
racial, do respeito à orientação sexual e à identidade de gênero.

Posição: 14?

EDUCAÇÃO E MÍDIA

Promover capacitação de profissionais para atuar em campanhas educativas, afirmando
positivamente a imagem do negro e combatendo as diferentes formas de discriminação
perpetradas pela mídia.

Posição: 148

EDUCAÇÃO E MÍDIA

Envidar esforços para que em filmes, novelas, seriados, documentários e outros, sejam
respeitados os costumes, crenças e tradições das comunidades tradicionais.combater, de
maneira veemente, a utilização depreciativa dos seus costume e tradições em livros e
materiais didáticos, peças publicitárias, jornais e revistas.

Posição: 149

EDUCAÇÃO E ESTATÍSTICAS

Criar observatório de discriminação racial da mulher negra, assim como aplicação de
Políticas Públicas Nacionais para a redução do Analfabetismo Feminino.

Posição: 150

EDUCAÇÃO E ESTATÍSTICAS
Aperfeiçoar o Educasenso para a implementação de políticas de promoção da igualdade
racial, garantindo, em sua aplicação,a identificação dos grupos étnico-raciais que
compõem o quadro educacional (alunos e professores), renda familiar e outros dados
correlates, e substituindo os quesitos pretos e pardos por negros.

Posição: 151

COTAS

Buscar mecanismos de cotas ou outros que possibilitem a contratação de profissionais
habilitados das comunidades quilombolas e indígenas para atuarem nos projetos e nas
escolas das suas comunidades.

Posição: 152

COTAS

Criar mecanismos para que as IES particulares adotem políticas de ações afirmativas
(acesso e permanência, com recorte de gênero e étnico racial.

Posição: 153

COTAS

Efetivar a política de cotas na educação e no mercado de trabalho.

Posição: 154

COTAS
Implementar políticas de ações afirmativas, como medidas de democratização, por meio
da instituição de cotas - no percentual de 30% (trinta por cento) -,subsídio financeiro
para o custeio de material didático, programas de suporte multidisciplinar, de moradia e
de transporte, até a conclusão do curso, nas instituições públicas e privadas, para
negros(as) e afrodescendentes, indígenas, ciganos(as) e estudantes da rede pública, com
recorte para gênero, com o intuito de garantir o acesso às IES, pósgraduação, mestrado,
doutorado e ao incentivo à pesquisa, criando legislação única e extensiva a todas as
universidades.



Posição: 155 H 9v&

Posição: 156 li 81 v"

Posição: 157 TS®"^

Posição: 158 cIDv*}

Posição: 159 m W^

Posição: 160 19 ®v^

Posição: 161 Bi ® v^"

Posição: 162 lliByy
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Posição: 163 TI ®\>*

Posição: 164 TSSv^1

Posição: 165 "D u®

Posição: 166 li EBufr*

Posição: 167 oi fBíP

COTAS
Garantir nos CEFET's, Escolas Técnicas Públicas, universidades privadas (PROUNI), nas
vagas reservadas para estudantes oriundos de escolas públicas, o percentual de 30%
(trinta por cento) de cotas para negros(as), afrodescendentes, ciganos(as) e indígenas,
com recorte para gênero, respeitando-se a realidade local e incentivando a permanência
do(a) aluno(a) através do auxílio de bolsas e do incentivo ao seu acesso no mercado de
trabalho.
COTAS
Criar sistema de controle, com fiscalização e apoio do Ministério Público, para o
acompanhamento do processo de concessão de cotas e bolsas de ensino, visando o
atendimento ao real objetivo dos programas sociais na área da educação.
COTAS
Garantir a ampliação do número das bolsas de iniciação científica para estudantes cotistas.
COTAS
Garantir programas de ações afirmativas que assegurem o acesso e a permanência
dos(as) alunos(as) negros, ciganos(as) e indígenas, com o recorte de gênero e diversidade
de orientação sexual, no ensino fundamental e médio, bem como em cursos preparatórios
pré-vestibulare. Para isso devem ser criados núcleos, nas comunidades quilombolas e
indígenas, para oferta de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA e
cursos técnicoprofissionalizantes.
COTAS
Implementar programas de ações afirmativas, em curso de ensino à distância, por meio de
universidades federais, estaduais e centros federais de educação, com a oferta de cursos
técnicos, de graduação, tecnológicos, de formação continuada e de pesquisa,
possibilitando para alunos(as) das diferentes etnias (afrodescendentes, indígenas,
ciganos(as) maior acesso à educação.
COTAS
Garantir, nos Conselhos de Educação Federal, estaduais e municipais. 1/3 de
representantes do segmento negro.
COTAS

Criação de cotas para promoção da cultura negra e indígena em projetos sociais
patrocinados pelas instituições públicas.
COTAS
Garantia de bolsas de estudo ou licença remunerada destinadas aos(às) docentes para a
realização de cursos de especialização latu sensu presencial na área de educação étnico-
racial, anti-sexista e anti-homofóbica.
COTAS
Rever o valor do teto máximo tanto para o PROUNI, quanto para as Cotas, que têm sido
excludentes para muitos alunos negros e oriundos de escolas públicas, uma vez que é
calculado pela renda bruta sem deduzir, pelo menos as despesas fixas da família;
COTAS

Garantir de forma paritária a implementação das cotas na distribuição de bolsas no
PROUNI, conforme classificação do IBGE, pardo, negra e indígena.
COTAS

Reformular o Programa Universidade para todos e seus critérios de seleção e formação de
turmas, priorizando o recorte étnico-racial e de gênero, buscando promover a inclusão
educacional de jovens negros(as) e indígenas, como também garantindo a formação de
3rofessores(as) e a reestruturação da base curricular a partir das Leis ns. 10.639/03 e
11.645/08
QUILOMBOLAS

Implantar sistema de cotas em concursos,visando a inserção de professores quilombolas e
'ndigenas.
QUILOMBOLAS

Criar programas especiais de alfabetização de jovens e adultos nas comunidades, com
monitores(as) quilombolas, contratados pelo Estado, conteúdo contextualizado , bem



Posição: 168

QUILOMBOLAS

Divulgar e monitorar as verbas destinadas à merenda escolar.

Posição: 169

QUILOMBOLAS

Criar mecanismos que garantam a transparência na utilização dos recursos repassados às
escolas.

Posição: 170

QUILOMBOLAS

Garantir participação dos quilombolas na criação, sistematização e registro da própria
história.

Posição:
QUILOMBOLAS

Criar escolas técnicas agrícolas nas Comunidades ; e ampliar as existentes.

Posição: 172

QUILOMBOLAS

Criar biblioteca comunitária nas comunidades quilombolas.

Posição: 173

QWDMBOLAS

Articular junto aos órgãos competentes a aquisição e manutenção de equipamentos,
materiais e ambiente adequados para o desenvolvimento de uma educação de qualidade.

Posição: 174

Posição: 175

Posição: 176

QUILOMBOLAS

^rovidenciar equipamentos de segurança e transporte escolar de qualidade às crianças e
lovens quilombolas.

Construir creches

QUILOMBOLAS

Qualificar e incentivar os professores para trabalhar o Ensino Especial nas comunidades
quilombolas.

Posição: 177

Posição: 178

CIGANOS

Garantir o acesso da etnia cigana à educação de qualidade, em todos os níveis de ensino,
de forma continuada e permanente, em seus territórios ou próximo a estes, conforme a
necessidade de cada comunidade, em condições apropriadas de infra-estrutura, recursos
hur

CIGANOS

Implantar cursos de alfabetização diferenciada às crianças e adultos ciganos,por meio de
unidades móveis, com programas e profissionais capacitados para uma alfabetização
rápida e eficaz.

Posição: 179

Posição: 180

CIGANOS

Promover e criar cursos de alfabetização diferenciada às crianças e adultos ciganos atravé
de unidades móveis, com programas e profissionais capacitados para uma alfabetização
rápida e eficaz, corn representatividade nos conselhos federais, estaduais e municipais de
defesa dos direitos das minorias étnicas; nos conselhos tutefares, bem como no Conselho
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, para orientação» resquardo e garantia dós
direitos da etnia ci<

CIGANOS

Incluir a história da cultura cigana no currículo escolar, nos diversos níveis de ensino
(infantial, fundamental, médio e superior).



Posição: 181

CIGANOS

Desenvolver campanhas com o objetivo de incentivar a comunidade cigana a permitir que
asjpeninas ciganas tenham o mesmo direito à alfabetízação|cu,ttura e educação dos
meninos ciganos. _____

Posição: 182 Promover para as comunidades ciganas a mesma prerrogativa de direito contida na Lei
6.533/78, artigo 29, que garante a matrícula nas escolas públicas àqueles que exercem
atividade itinerante.

Posição: 183

CIGANOS

Capacitar os professores do ensino fundamental e médio para prevenir discriminacões,e
garantir a educação escolar diferenciado às crianças ciganas, respeitando suas crenças
costumes e tradições.

Posição: 184

CIGANOS

Iniciar o projeto "Cartão Educação", para que as crianças e adolescentes ciganas sejam
matriculadas em, no máximo, 24 horas, nas redes públicas estaduais e municipais, sempre
que chegarem com suas famílias em uma nova cidade.

Posição: 185

CIGANOS

Promover campanhas educativas e elaborar material didático relacionado à etnia cigana,
para divulgação em escolas públicas municipais e estaduais.
Eliminar dos materiais didáticos expressões que apresentem a etnia cigana de maneira
difamatória

Posição: 186

XILTURA

Construção e manutenção de Centros Educacionais, Esportivos e Culturais, com a função
de preservar e difundir o patrimônio imaterial das culturas africanas, afro-brasileira e
indígena.

Posição: 187

CULTURA

Criação de um programa de estágio que contemple jovens estudantes do ensino médio e
universitários, que possuam conhecimentos das diversas linguagens artísticas, para atuar
na rede pública e privada, como arte-educadores, no intuito de inserir os conhecimentos
da cultura popular na educação escolar formal.

3osição: 188

CULTURA

Promover o reconhecimento e a valorização, na escola, do patrimônio dos grupos culturais
afrodescendentes (lindo, pagode, carnaval, samba, capoeira, folia de Reis, dança afro, hip
iop, dentre outros) e indígena, no intuito de promover e divulgar a cultura negra e
ndígena do país.

Posição: 189 l É®

CULTURA

Resgate e valorização, na escola, do patrimônio dos grupos culturais afro-descendentes
[lindo, pagode, carnaval, samba, capoeira, folia de reis, dança afro, hip-hop, bloco afro,
Dercussão, grupos folclóricos, dentre outros), e indígena, no intuito de promover e divulgar
a cultura negra.

Posição: 190

CULTURA

Adotar a capoeira nas diferentes práticas educacionais e desportivas, em âmbito
municipal, estadual e federal, estimulando a realização de campeonatos. As escolas devem
ser incentivadas a adotar, nas atividades extra curriculares,a prática da capoeira,
ministrada por um profissional habilitado pela liga municipal de capoeira, que possa ser
adequadamente remunerado.



Posição: 38 H 9 ©
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Posição: 40 m 9v^

Posição: 41 O BI v***

Posição: 42 li ffi V&

Posição: 43 H ®IÍ̂

Posição: 44l®^

Posição: 45 TS tp v^

Posição: 46 li WQ^

Posição: 47 H S®
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Posição: 48 m W^

Posição: 49 e! W^
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Posição: 50 Ti W\**

Posição: 51 es W\&

Posição: 52 oi 9®**

Posição: 53 H u? v*^

Posição: 54 ul sOv"*

Posição: 55 H S\£*

Posição: 56 W i»©*
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Posição: 58 • m\^

Posição: 59 iB fTpxiy

wfla®

Assegurar a inclusão do quesito cor Contemplar boletim da diretoria de vigilância
epidemiológica a análise de dados que incluam o quesito cor

Criar e aprovar uma Secretaria Especial de saúde indígena com autonomia administrativa e
financeira dos DSEIS,

Assegurar a inclusão do quesito cor nos dados de análise do boletim da diretoria de
vigilância epidemiológica.
Assegurar e garantir a valorização, presevaçao e resgate da resgate da medicina
fltoterápica, farmácias vivas e conhecimento ancestral de comunidades tradicionais.

Criar um programa estadual de saúde para a população negra e indígena com ênfase nas
doenças que prevalecem nesta população, garantindo-lhes recursos específicos.

Criar campanhas de concientização entre jovens e adelecentes grávidas, permitindo acesso
a saúde, prevenção e esclarecimentos temáticos.

Realizar o levantamento do quantitativo de negros e demais etnias atingidos por vitiligo,
garantindo-lhes atendimento eficaz e fornecimento de medicamento gratuito na rede SUS.
Implementar e garantir que o sistema Único de Saúde (SUS), disponibilize recursos
específicos para ações de saúde para as populações negra e comunidades tradicionais,
oferecendo tratamento odontológico e desenvolvendo ações que reduzam os elevados
índices de mortalidade materna, neonatal e infantil das mesmas.

Implementar as instituições de recuperação de dependentes químicos visando parcerias
com universidades públicas e privadas, garantindo a humanização do tratamento da
população negra e comunidades tradicionais.
Criar programas de saúde pré-natal e neonatal com recorte étinco racial, com
esclarecimentos de saúde, alimentação, fornecimento gratuito de medicamentos e demais
suportes necessários.

Garantir programas de saúde para populações negras, LGBT, povo e comunidades
tradicionais. Aferindo ampla divulgação através dos meios de comunicação existentes. E
assegurar a preservação, incentivo e valorização de uso da medicina alternativa das
diversas etnias com apoio do SUS e do governo em geral.
Implantar programas de tratamento a hipertensão e diabete, assegurando a redução de
mortalidade por estas doenças nas populações negras e indígenas.
Promover treinamento e atualização aos profissionais de saúde com enfoque no
atendimento das demandas as populações negras, indígenas e demais etnias. Respeitando
as medicinas tradicinais.
Garantir cursos de capacitação às parteiras tradicionais indígenas, e, o reconhecimento da
categoria como profissão.

Garantir o repasse financeiro da área federal para as comunidades quilombolas.

Capacitar integrantes da diversidade etnias na saúde, criando agente comunitário de
saúde. Assegurar aos agentes comunitários que capacitação possa lhes possibilitar atender
pacientes de hemodiális, assim, garantir exames periódicos semestrais as respectivas
populações.
Possibilitar aos detentos / internos do sistema presidiário que estejam em regime semi-
aberto a doação de sangue, remido sua pena.
Ampliar o investimento em Saneamento básico, nas regiões periféricas e comunidades
tradicionais para evitar a disseminação de doenças.

Valorizar a medicina alternativas das comunidades e povos tradicionais, incentivando
pesquisas para comporem compor o sistema público de saúde
Implantar política contemple direitos e necessidades dos portadores de anemia falciforme
e com necessidades especiais, envolvendo lideranças e usuários das comunidades e povos
tradicionais, e, criação de centros de referência.
Garantir que programas de prevenção a saúde do idoso, nos povos indígenas, sejam
respeitados de acordo com seus hábitos culturais.
Fortalecer o Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional(Sisvan) no
âmbito do SUS e Subsistema de Saúde de forma a atingir seu publico alvo, os grupos em
risco de desnutrição.

Utilizar o cadastro nacional de transplantes identificando-se nestes as pessoas carentes
para que as mesmas recebam uma alimentação nutricionalmente adequada no período
pré-operatório e quando necessário sejam encaminhadas as casas abrigo para a
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recuperação pós-operatória.
Assegurar o quesito cor em todos os impressos oficiais da saúde, assistência social, e,
adequação dos sistemas de informação e aperfeiçoamento dos registros referentes à
saúde da população negra, povos e comunidades tradicionais; CRAS, SUS, SUAS, CREA,
Bolsa Família, para possíveis estatísticas.
Implementar o plano de cargos e salários para todos os(as) servidores(as) da saúde
(Cumprira lei 8.142/90).
Fomentar a geração de editais de pesquisa voltados para as doenças prevalentes na
população negra, tais como: anemia falciforme, diabetes, hipertensão arterial, mioma
uterino, glaucoma, câncer de próstata e HIV/Aids, com o compromisso de divulgar os
resultados obtidos em revistas científicas, boletins informativos e revistas de grande
circulação
Garantir a implementação do plano nacional de Política Nacional de saúde integral da
população negra.
Garantir na rede publica médicos, enfermeiras/os e técnicos de enfermagem com
especialização em saúde da população negra e indígena para prestarem atendimento nos
postos de saúde e hospitais;
Assegurar o cumprimento da Portaria no. 675/GM de 30 de março de 2006, em todas as
unidades de saúde públicas e/ou conveniadas aos SUS, especialmente no que se refere ao
respeito aos valores éticos, culturais e religiosos - letra 'D' do 3°. Princípio; e ao direito em
receber ou recusar assistência religiosa, psicológica e social - item 9°. Do 4°. Princípio.
Garantir Atendimento integral e imediato de saúde aos grupos de ciganos, quando fixados
na cidade ou por passagem, através de ações emergenciais que envolvam o poder público.
Assegurar atendimento ágil na marcação de consultas especializadas e cirurgias para a
população negra, comunidades e povos tradicionais.
Sensibilizar gestores que atuam no interior das comunidades quilombolas e demais povos
tradicionais, ao combate à desnutrição e à obesidade infantil.

Garantir o fortalecimento institucional dos centros de vivência da pessoa idosa.

Incluir nos exames comuns de sangue como pré-nupciais e os realizados em hemocentro,
exames de identificação de anemia falciforme.
Implantar as propostas aprovadas na 13a Conferência Nacional de Saúde, as propostas
voltadas as populações negras, indígenas e comunidades tradicionais.
Implantar um grupo de pesquisa nos hemocentros para garantir o acompanhamento
epidemiológico e clínico dos pacientes portadores de hemoglobinopatias.
Implementação imediata de serviço odontológico nos PSF's e criação de mais Postos PSF,
para que se possa garantir o atendimento ás doenças bucais, ampliando o atendimento do
3SF à População Negra, Comunidades Tradicionais.
Articular ações que garantam a inclusão e ampliação de assistentes sociais e psicólogos, e
outros profissionais nos atendimentos das unidades de saúde e Programa Saúde da
Família;
Implantar o Programa de Saúde Oral nas comunidades onde os indicadores demonstrem
que na clientela da escola municipal o percentual de negros(as) e outras etnias sejam
majoritários, promovendo através da escola o tratamento dentário de toda a comunidade
escolar (alunos, pais, professores (as), dirigentes, funcionários e irmãos de alunos).
Articular ações que garantam a inclusão e ampliação de assistentes sociais e psicólogos, e
outros profissionais nos atendimentos das unidades de saúde e Programa Saúde da
:amília aos negros, povos e comunidades tradicionais
Ampliar o atendimento odontológico e oftalmológico à população negra, indígenas, ciganos
nos hospitais e postos de saúde pública.
Proporcionar atendimento materno-infantil para crianças com idade até cinco anos. E,
garantir acesso de adolescentes negros e demais etnias à esclarecimentos de saúde
voltadas para a a gravidez na adolescência e seus riscos e saúde mental.
Envolver a comunidade acadêmica na promoção da prevenção da saúde bucal no interior
das comunidades tradicionais e de terreiros e da sociedade civil em geral;
Promover campanhas de concientização e prevenção do HIV/AIDS, DST 'S, hepatites,
anemia falciforme e outras doenças para as populações negras, indígenas, comunidades
tradicionais, LGBT e demais etnias, garantindo respeito aos seus custumes e crenças.
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CULTURA

Estimular a incorporação, nos currículos das disciplina de arte e educação física, das
manifestações culturais afro-brasileiras, indígenas, e das demais comunidades tradicionais,
com expressões como música, dança e capoeira
FINANCIAMENTO

Criar Programa com Fundo específico para o tema Cultura Negra, que se assemelhe ao
"Mais Educação".
FINANCIAMENTO

Criar incentivo às pessoas físicas e jurídicas que tenham projetos direcionados à produção
de conteúdo abordando a temática racial.





INFRAESTRUTURA

33





Posição: 1
Viabilizar, para as comunidades quilombolas, a ampliação e o acesso à infra-estrutura de
comunicação, por meio da instalação de orelhões e telecentros de inlcusão digital.

Posição: 2

Destinar recursos para a infra-estrutura física e produtiva das comunidades negras rurais e
urbanas, quilombolas e indígenas, priorizando obras de saneamento básico, como: poços
artesianos, perfuração de fossas, instalação de redes de distribuição de energia, melhoria dos
acessos, construção e ampliação das moradias, construção de módulos sanitários; bem como

preservação ambiental, incluindo a coleta seletiva de lixo.

Posição: 3

Articular a implementação de um programa governamental para a construção e reforma de
terreiros, casas ou templos da religião de matrizes africanas e assegurar infraestrutura para os
acampamentos de povos ciganos e indígenas quando estiverem migrando para a
comercialização de suas produções.

Posição: 4

Construir espaços de esporte e lazer comunitários objetivando a integração social, a
profissionalização dos jovens nas diversas modalidades esportivas, bem como a valorização
das culturas dos diversos segmentos de povos e comunidades tradiconais, nas áreas rurais e
urbanas; observando os exemplos dos programas Sentinele a Sejas, nos quais deve ser
pleiteado a ampliação da faixa etária atendide de 7 até 17 anos.

Posição: 5

Ceder em forma de comodato, os espaços públicos, por ventura ociosos, para a criação de
museus mutiétnicos de fornna a dar visibilidade à história e cultura afro-brasileira, indígenas e
ciganos, prestando orientação e apoio às organizações sócias desses segmentos.

Posição: 6 Instalar placas de identificação nas comundiades quilombolas tituladas.
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Posição: 1

Denunciar ao Ministério da Justiça (classificação Indicativa), Ministério Público Federal e
ANATEL as práticas de intolerância religiosa contra religiões de Matriz Africana em
programas de televisão e rádio de concessão pública para que sejam tomadas as medidas
legais e exigir a presença de entidades representativas das religiões de Matriz Africana na
Comissão Organizadora da I Conferência Nacional de Comunicação Nacional e na
Conferência Nacional de Segurança Pública.Criar mecanismos legais que garantam a
preservação de imagens filmadas em comunidades de terreiro, utilizadas de forma leviana
pela internet e canais de TV evangélicos

Posição: 2

Constituir nas instâncias do Governo Federal um mecanismo para atendimento à juventude
pobre, enfatizando negros, indígenas, ciganos, comunidade de terreiros e quilombolas, das
regiões metropolitanas das grandes cidades, respeitando o recorte de gênero, focalizando
as áreas de educação e qualificação para o emprego ou renda, ciência e tecnologia, saúde,
cultura, esporte e lazer, inclusão digital e habitação, garantindo a implantação de
programas específicos de atenção e promoção da cidadania incluindo no Plano Estadual e
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade, o GT de juventude e instalar em todas as
estruturas de políticas de juventude um espaço de promoção de Igualdade e políticas
públicas para juventude.

Posição: 3

Promover o mapeamento dos terreiros em todo país a partir do levantamento demográfico
de modo a elaboração de perfis populacionais das comunidades de terreiro e das entidades
religiosas de matriz africana, através de convênio com as universidades públicas estaduais e
federais utilizando a metodologia do projeto nova cartografia social que se utiliza dos
agentes executores da própria comunidade, treinados e remunerados para o exercício da
atividade, adeptos das Comunidades de Terreiros, com formação oferecida pelas
universidades federais, sendo que o material resultante servirá como material didático para
as escolas.

Posição: 4

Promover mecanismos que assegurem a participação proporcional de representantes das
religiões afro-brasileiras e indígenas, ao lado da representação das demais religiões, em
comissões, conselhos e órgãos, bem como em eventos de promoções de caráter religioso
no âmbito municipal, estadual e federal.

Posição: 5

Garantir que terreiros e grupos culturais incidam na elaboração e aplicação de políticas
públicas voltadas às temáticas raciais com a criação planos de enfrentamento ao racismo,
criando mecanismos que garantam o reconhecimento dos terreiros como espaço religioso.
Obs: as religiões de terreiro que tratamos são as religiões: Bantu, Nagô, Ketu, Efan,
Omoloko, Luzes e Vozes da Angola, Jejê, Batuque (Jejê, Ijexa, Oyo, Cabinda) Tambor de
Mina, religiões de culto de Orisá, Catimbó, Kímbanda, Umbanda e suas vertentes. Assegurar
a participação dos adeptos das religiões de matrizes africana na elaboração de projetos de
políticas e de materiais institucionais da Seppir como a elaboração de projetos sociais para
juventude negra dos terreiros e valorização da religião.

Posição: 6

Garantir, através do PPA- Plano Plurianual (municipal,estadual e federal) 1% do orçamento
da união, recursos para a execução das políticas de igualdade racial para quilombolas,
ciganos e comunidades tradicionais de terreiros, viabilizando o direito à moradia, políticas
públicas para os idosos e deficientes quilombolas, assegurando a equidade de gênero na
criação e implementação de políticas de promoção da igualdade racial e criação de CRAS
nos Municípios onde existem comunidades remanescentes de quilombolas e/ou indígenas
até julho de 2010, promovendo por meio da criação de políticas públicas, o fomento das
atividades assistenciais de saúde, cestas básicas, educação, meio ambiente, turismo
religioso, projetos de alfabetização de jovens e adultos, combate a fome, geração de renda
e criação de mecanismos para promover a isenção da taxa para a liberação do CNPJ dos
alvarás das casas religiosas.

quilombolas, com
e no Decreto n°
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4.887/2003, solicitar a criação de uma equipe técnica pelo Governo Federal em parceria
com representantes de entidades quilombolas, para identificar as áreas remanescentes
quilombolas, através de um censo nacional e solicitar ao MDA que cumpra o programa de
Assistência Técnica especifica para quilombolas, indígenas ,ciganos e assegurar que seja
estabelecida política de atendimento social, educacional e profissional para as mulheres
negras, indígenas, quilombolas, ciganas, de comunidade de terreiro ,demais desfavorecidas

Criação de políticas públicas ao jovens quilombolas e indígenas que respeitem as
especificidades da comunidade quilombola, indígena, levando em conta a territorialidade e
os vários aspectos culturais. Instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais cuidando da produção de forma a não violentar o
meio ambiente, que seja aplicada a legislação pertinente as comunidades indígenas,
conforme previsto ,e nos processos de licenciamento ambiental , realizar estudos que
permitam levantar os possíveis impactos gerados nessas comunidades. Realização de
concurso público pelo INCRA para contratação de técnicos qualificados e aparelhamentos
dos mesmos para agilizar a demarcação das terras quilombolas.
Criar mecanismos junto ao Congresso Nacional para a aprovação do Estatuto da Igualdade
Racial.

Criar mecanismos para articular ações que visem a sensibilização dos representantes dos
poderes constituídos para a implementação das políticas públicas de promoção da igualdade
racial.

Articular políticas públicas que garantam os direitos das comunidades GLBT, respeitando a
diversidade e a orientação sexual. Garantir junto aos órgãos sensitários a identificação e
divulgação do índice de desenvolvimento humano (IDH) da população negra (em especial
mulheres negras e LGBT negros), visando o fortalecimento das Políticas Públicas;

Criar mecanismos que visem a conscientização dos representantes dos órgãos federais e
estaduais prestadores de assistência jurídica para a garantia dos direitos das comunidades
tradicionais no intuito de combater a discriminação racial, bem como, acompanhar e
patrocinar seus direitos no processo de demarcação de suas terras.

Criação de agendas sociais e ambienteis em vilas e favelas, com recorte etno-racial,
priorizando a melhoria das condições de vida dessa população.
Criar mecanismos para capacitar as entidades dirigidas por ciganos para o desenvolvimento
de projetos auto-sustentáveis do ponto de vista econômico, ambiental e cultural; celebrar
termos de parceria que visem a garantia dos direitos constitucionais dos ciganos entre o
Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos; garantir o direito de
nviolabilidade das casas residenciais às barracas ciganas (Thieras); garantir os mesmos
direitos de tratamento às crianças e jovens Nômades, bem como, o respeito e a
solidariedade dispensados aos não ciganos.

Realizar pesquisas sobre o índice de homicídios e outro óbitos de jovens negros e indígenas
nos estados brasileiros.

Criar um banco de dados nacional com informações acerca de instituições e especilistas que
atuam em causas de combate ao racismo.

Implantar e fortalecer políticas específicas de gênero nas penitenciárias femininas, extensiva
aos familiares das detentas, com vistas a garantir sua recondução ao mercado de trabalho,
Dem como, garantir a reinserção social e econômica de adolescentes e jovens egressos de
ntemação em instituições sócio-educativas ou do sistema prisional.
Criar mecanismos para sensibilizar os representantes dos poderes constituídos para
mplementação das políticas de igualdade racial no âmbito de suas jurisdições.

Criar mecanismos que visem apoio político e institucional aos municípios que possuem
Órgãos de Promoção da Igualdade Racial.

Articular a apresentação de proposta de instrumento legal que vise o confisco das
propriedades onde seja confirmado a existência de trabalho escravo, com o perdimento do
móvel e sua destinação imediata para fins de reforma agrária, garantindo as vitimas da
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escravidão a prioridade no acesso a terra.
Garantir a promoção e o respeito da imagem institucional da população negra nos
instrumentos oficiais de comunicação expedidos órgãos governamentais.
Criar o Prêmio Valorização Racial destinado aos veículos de comunicação que apresentem
programas, reportagens, textos e campanhas voltados para promover a igualdade étnica.
Criar mecanismos de articulação entre o governo, o Movimento Social Negro e outros
movimentos de luta por direitos humanos e igualdade, para apresentação de proposta à
Casa Civil de um calendário oficial anual (21 de março; 25 de julho; 20 de novembro e 25
de novembro) de eventos e fatos simbólicos relativos a comunidade negra.
Capacitação de profissionais da Assistência Social visando à oferta de serviços sócio-
assistenciais por meio dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), considerando
as particularidades e especificidades das comunidades quilombolas e indígenas e ampliação
do Bolsa família (MDS) para erradicação da pobreza e da fome com fiscalização efetiva.
Ampliar as políticas de investimento para transferência da tecnologia entre os ministérios ou
instituições pública (EMBRAPA, EMATECE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA etc.) e as
comunidades quilombolas e indígenas, como forma de propiciar sustentabilidade dos
projetos desenvolvidos nas respectivas áreas, bem como, incentivar os gestores municipais,
estaduais e federais a assumirem compromisso de implementarem projetos com essas
especificidades.

Sensibilizar os gestores municipais, estaduais e federais a promover políticas que vise o
estabelecimento de reservas ambientais, rurais, urbanas e herbários etnobotonicos,
segundo os padrões estéticos originárioos das cosmosvisões africanas, objetivando a guarda
e proteção de seus ecossistemas, como um todo,e principalmente para as religões de matriz
africanas, garantindo o desenvolvimento de plantio de arvores sagradas, produção de folhas
e ervas de uso medicinal.





POLÍTICAS
INTERNACIONAIS

43





Posição: Garantir a incorporação do recorte etnicorracial aos programas e ações da área de relações internacionais.

Posição: 2
Institucionalizar programas de intercâmbio acadêmico e cultural entre jovens brasileiros de descendência árabe e jovens de
jaíses árabes, incentivando o conhecimento mútuo de cada realidade socioeconômica e cultural.

Posição: 3
Criar política de governo federal para garantir os direitos e dignidade aos imigrantes que chegam através dos portos
Brasileiros criando mecanismos específicos para segurar a integridade física e moral dos mesmos.

Posição: 4
Criar mecanismos de acesso aos imigrantes africanos no Prouni.

Posição: 5 Criar mecanismos para concessão de anistia aos imigrantes que se encontram em situação irregular no Brasil.

Posição: 6
Intensificar a implantação das regras mínimas no tratamento dos imigrantes clandestinos, em especial a africanos, conforme
ratados e convenções estabelecidos pela ONU.

Posição: 7
Articular junto aos órgãos competentes a inclusão do Centro de Defesa dos Direitos dos Refugiados (Cedhur) no Conselho
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, representando os refugiados e imigrantes africanos.

Criar programas de bolsas no exterior, de curta e média duração, destinadas ao afrodescendente e a outras minorias raciais
jara o aprendizado de línguas estrangeiras.

Ampliar o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e o Programa de Estudantes-Convênio de Pós-
jraduação (PEC-PG), de modo a contemplar imigrantes de todos os países africanos e árabes.

Posição: 10

Posição: 11

Vincular o PEC-G à concessão de bolsas de estudos que garantam a permanência de imigrantes africanos e árabes no ensino
superior e/ou vinculação a um programa obrigatório de estágios que possa garantir a subsistência dos seus usuários, tendo
como requisito de admissibilidade a análise socioeconômica dos candidatos, priorizando os grupos excluídos e empobrecidos
daqueles países.

Acompanhar e controlar, através da SEPPIR, dos convênios culturais e educacionais firmados com os países da África,
considerando as diferenças de conteúdo curricular.

Posição: 12

Apoiar, incentivar e institucionaljzar projetos e convênios para o intercâmbio acadêmico e cultural entre estudantes
afrodescendentes do Brasil, da África e outros em diáspora, nos ensinos médio, tecnológico e universitário, ou assemelhados
nos outros países.

Posição: 13

Criar mecanismos que propiciem o monitoramento e acompanhamento por parte dos órgãos governamentais e sociedade
civil dos compromissos internacionais objeto de acordos, tratados, convenções e protocolos internacionais sobre política
racial, assumidos pela República Federativa do Brasil, garantindo o recorte da orientação sexual e identidade de gênero.

3osição: 14 Fomentar o intercâmbio internacional de experiências em matéria de proteção e promoção dos direitos humanos.

Posição: 15
Realizar encontros e intercâmbios para discussão a respeito das temáticas relacionadas às quilombolas, indígenas e demais
comunidades tradicionais.

Posição: 16
Fortalecer o intercâmbio ético-cultural do Brasil com países africanos de língua portuguesa, estabelecendo acordos de
cooperação com os mesmos para a inserção de estudantes na cultura africana.

Intensificar políticas de intercâmbio entre o Brasil e a África, para a realização de eventos que contemplem a arte e outras
culturais.

Posição: 18
3romover a imediata retirada das tropas brasileiras no Haiti, incentivando a adoção de uma cultura de paz no referido país.

Posição: 19
Propor plebicito ao povo Haitiano sobre a permanência ou a retirada das tropas brasileiras do Haiti.

Posição: 20
Garantir a implantação da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira (UNILAB) até o final do primeiro semestre
de 2010.

Posição: 21
Garantir a inclusão de cursos da área de ciências humanas na Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira
(UNILAB).

Posição: 22

Posição: 24

Incentivar os governos estaduais a criarem Núcleos Estaduais de atendimento aos refugiados, dentro dos seguintes
aspectos: assistência social com intérprete, área jurídica, psicologia, direitos humanos e acolhimento (recepção, orientações,
encaminhamentos para cursos de língua portuguesa, capacitação profissional, e inserção no mercado de trabalho),
embasado na Lei de Anistia, assinada em março de 2009.

Incluir representação da Seppír no Comitê Nacional dos Refugiados, do Ministério da Justiça, com direito a voz e voto.

Articular junto ao Congresso Nacional a votação imediata do Estatuto de Igualdade Racial.

Posição: 25

Criar mecanismos para alteração do estatuto do estrangeiro com inserção de artigos específicos para inserção dos
refugiados na sociedade brasileira,concernentes a educação e qualificação técnica possibilitando a inserção no mercado de
trabalho.

Posição: 26
Criar mecanismos para articular a reunião familiar dos refugiados palestinos provenientes do Iraque e garantir a
continuidade da assistência dos refugiados que chegaram ao país em 2007.

Posição: 27
Incentivar mair divulgação dos aspectos positivos sobre a África na imprensa oficial brasileira em horário nobre.

Posição: 28

Divulgar a legislação antidiscriminatória e normativa de direitos humanos relativa à discriminação racial, bem como as
resoluções do Relatório da Conferência de Durban, de combate à discriminação racial e sexista, através de livretos
educativos, campanhas de rádio, TV, jornais e etc., promovendo a valorização da população negra, indígenas, de terreiro,
LGBT e demais grupos historicamente discriminados, com ênfase às mulheres negras e quilombolas.

Posição: 29
Articular junto ao Ministério da Saúde e outros órgãos, a viabilidade da quebra de patentes de medicamentos anti-HIV,
necessários ao tratamento da epidemia no continente africano.

Posição: 30
Buscar mecanismos junto aos órgãos competentes para maior fiscalização nas áreas de fronteira, quilombola e indígenas, a
fim de coibir os crimes organizados (contrabandos, tráficos e outros).
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Posição: 48

Posição: 49 eÜ wP V""

Posição: 50

Incluir o povo palestino no próximo senso IBGE, IPEA e PNUD.

Criar mecanismos para apoiar e reconhecer por parte das organizações que são aliadas na luta regional na América Latina e
Caribe para implementação de políticas públicas aos afros - descendentes, enquanto parte do conjunto das Populações
oprimidas destas regiões.

Buscar mecanismos para fortalecimento institucional dos movimentos populares e étnico-ractais da América Latina, Caribe e
África como forma de potencializar a luta internacional dos mesmos.

Prosseguir com o fortalecimento da relação com organismos internacionais de proteção aos direitos humanos.

Criar mecanismos para fortalecimento institucional dos movimentos populares e étnico-raciais da América Latina, Caribe e
África como forma de potencializar a luta internacional dos mesmos.

Participar da rede de informação e comunicação do observatório internacional da diaspora conforme registro na declaração
da carta de cartagena de Ias índias.

Buscar mecanismos para criação de um Fórum permanente sobre AFRO DESCENDENTES no Conselho Econômico Social da
ONU e de um Instituto Interamericano sobre Igualdade Rada).

Fortalecer uma concepção de desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente no âmbito do movimento
negro

Referendar as deliberações da Conferência de Durban.

Acompanhar e divulgar as ações da Relataria Especial sobre Afrodescendentes e sobre a Discriminação Racial, que integra a
estrutura em defesa dos direitos humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Buscar mecanismos para ampliar a discussão da temática relação internacional.

Criar e implementar medidas legais e mecanismos que assegurem a participação, em caráter, amplo, pleno e efetivo dos
Povos Indígenas nos fóruns e instâncias de discussão sobre mudanças climáticas, em nível nacional e internacional, tendo
em vista a importância da regulamentação e ampliação dos territórios indígenas, os quais concentram as áreas de mais
elevada importância biológica no Brasil.

Intensificar as relações etnorraciaís com os países do continente africano, países latino-americanos, caribenhos e árabes,
fortalecendo seus processos de autodeterminação e sua luta contra o racismo e outras formas de discriminação racial, de
xenofobia e de intolerância correlatas.

Incluir representantes da Seppir no Comitê Nacional dos Refugiados, do Ministério da Justiça, com direito a voz e voto.

Criar mecanismos para supressão, nos vistos de entrada de cidadãos africanos no Brasil, da proibição de matrícula em
instituições de ensino.

Exigir do governo brasileiro maior investimento social para a melhoria da qualidade de vida dos países da África em especial
com aqueles de Baixo IDH.

Trabalhar para a adesão aos seguintes instrumentos internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos: a)
Convenção 138 e Recomendação 146 da OIT, que tratam da idade mínima para admissão no emprego; b) Convenção
Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, aprovada pela ONU em 1990; c) Convenção
Interamencana sobre Desaparecimentos Forçados de Pessoas, assinada em Belém/PA em 09 de junho de 1994.

Prosseguir na intensificação dos laços políticos, econômicos, comerciais com o Continente Africano.

Intensificar a implementação das regras da ONU para tratamento dos presos.

Garantir o cumprimento da convenção 182 da OIT que combate o trabalho infantil em todas as suas formas de
discriminação
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Posição: 10

Posição: 11

Posição: 12

Posição: 13

Posição: 14
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Posição: 16

Posição: 17

Fortalecer o programa de saúde da família através da capacitação das parteiras e na
criação de casas de apoio a gestantes.

Proporcionar assistência à saúde voltado aos portadores da doença, visando a manutenção
integral de saúde, somado ao aconselhamento genético de casais portadores tanto da
anemia quanto dos traços falciforme. Fornecer transportes e estadia aos portadores
incapacitados de locomoção até o local de tratamento garantidos pelo referido programa.
Promover debate e acordo nacional sobre a nomenclatura da doença falciforme, de modo
a impedir que não seja confundida com anemia ferropriva, evitando-se erros de
abordagem e tratamento

Apoiar a Rede Eras. E criar ouvidorias
Estadual de Saúc

Racial, conforme
:ia Nacional de Saúde, de

Apoiar o Programa de Combate ao Racismo Institucional -PCRI, por meio de uma parceria
entre o MS, a SEPPIR, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e o
Ministério Britânico para o Desenvolvimento Institucional - DFID, o PCRI para que os
respectivos órgãos promovam campanhas de combate ao racismo institucional nas
unidades de saúde.

Fomentar a produção de conhecimento científico que subsidie a tomada de decisões sobre
a saúde destas populações, especialmente no atendimento aos portadores de doença
falciforme. E, garantir o acesso igualitário da população negra, indígena e cigana aos
serviços de saúde.

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa sobre o aborto séptico, hanseníase, tuberculoso,
diabetes mellitus, hipertensão arterial, anemia ferropriva, DST e AIDS, doenças do
trabalho, transtorno mental e saúde bucal;

Ampliar as ações intersetoriais de inclusão social voltadas para pessoas vivendo com
HlV/aids, hanseníase, hepatite C, tuberculose, doença falciforme e outras patologias
crônicas, assegurando o apoio necessário para a garantia da preservação da dignidade
humana e do direito de ir e vir para estas populações.

Criar e promover políticas públicas para o fomento das atividades assistenciais realizadas
nos terreiros de todo o país (saúde, educação, meio ambiente, turismo religioso, combate
a fome, geração de renda).

Criar na rede de saúde ouvidorias e centrais telefônicas para monitorar denúncias
referentes a maus tratos e díscriminagão étnico-racial, até julho de 2010.

Destinar políticas públicas que visem a prevenção e o tratamento de dependentes
químicos.

Criar FÓRUNS REGIONAIS E ESTADUAIS de da população negra para discussão
ampla da sobre tema. . - • . • ; :

Garantir o atendimento imediato para todos os(as) portadores(as) de doença mental, por
profissionais da área de psiquiatria, nos postos de urgência para a população negra e
comunidades tradicionais, assim como para a população em geral.
Garantir conforme resolução da 12° Conferência Nacional da Saúde vagas para
representantes de entidades negras e de comunidades tradicionais dentro dos conselhos
estaduais e municipais;
Efetivar a política de atenção à saúde da população negra, idosos e das comunidades
tradicionais, considerando suas especificidades, bem como os adolescentes e jovens
institucionalizados e aqueles que estejam no sistema penitenciário, objetivando melhor
qualidade de vida.
Sensibilizar os(as) gestores(as) públicos da rede de atenção à saúde mental para o
racismo como determinante social de sofrimento psíquico e de outras condições especiais
de vulnerabilidade.

Garantir recursos para criação de centros de referências para terceira idade.

Priorizar atenção domiciliar ao negro/idosa negra e de comunidades tradicionais,
valorizando o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação de
pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de saúde.
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Garantir tradutora (or) de LIBRAS nas unidades de saúde.

Efetivar a Política Estadual de Saúde através do controle social (Conselhos de Saúde).

Estabelecer de uma rede e uma política adequada e de atenção aos (as) dependentes
químicos, garantindo a presença integral de médicos(as) e outros(as) servidores(as^.

Propiciar espaço para o estabelecimento de parcerias entre Casas de Religião de Matriz
Africana e órgãos de saúde, SUS/CAPS, para troca de conhecimentos, reconhecendo estas
como um ambiente de parcerias e promoção da saúde mental, física e espiritual.

Atenção à saúde mental da criança, adolescente, jovem, adulto e idoso(a) na
perspectiva de prevenção dos agravos decorrentes dos efeitos da discriminação e da
exclusão social.
Fortalecer, divulgar e garantir o Sistema Único de Saúde - SUS, o Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, os planos municipais e estaduais, PPI e indicadores de atenção
básica, promovendo o aumento orçamentário e destinando recursos específicos para ações
relativas às populações negras e comunidades tradicionais, com vistas a tornar os serviços
públicos de saúde e assistência social efetivamente universais para toda a sociedade e
fazer valer o princípio da eqüidade;
Atenção à saúde mental da criança, adolescente, jovem, adulto e idoso(a) na
perspectiva de prevenção dos agravos decorrentes dos efeitos da discriminação e da
exclusão social.

Incluir e tornar obrigatório o quesito cor em todos os impressos oficiais da saúde,
assistência social, e adequação dos sistemas de informação e aperfeiçoamento dos
registros referentes à saúde da população negra e comunidades tradicionais; CRAS, SUS,
SUAS, CREA, Bolsa Família, para possíveis estatísticas.

Incentivo à prevenção da saúde mental, com atendimento imediato psicopedagógico
interligando escola, família e rede de saúde. São João de Meriti
Implementação de Programa Municipal, Estadual e Nacional de Atenção à Saúde Mental
(prevenção e tratamento).

CRIAÇÃO DE "CASAS DE PASSAGEM" NOS MUNICÍPIOS PARA APOIO E SUPORTE À
ACOMPANHANTES E ENFERMOS EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO
Adotar políticas públicas de combate as doenças crônicas não transmissíveis: Hipertensão
Arterial, Diabetes, Obesidades, Hipertensão Pulmonar, Doença Ciliaca e outras doenças
genéticas;

Garantir direito à aposentadoria especial - INSS (sem contribuição): aos Sacerdotes e
Sacerdotisas das Matrizes Africanas (Babalorixás e Yalorixás) que ao longo do processo
histórico de exclusão do povo negro, vêm contribuindo com prestações de serviços sociais,
espirituais e humanitários sem retornos financeiros , nem garantias na sua senilidade.

Implantar programas de saúde diferenciados na assistência à etnia cigana pelo SUS,
priorizando ações na área de medicina preventiva, segurança alimentar, fitoterapia,
DST/AIDS.

Garantir a inclusão do povo cigano e indígena e população negra em toda e qualquer
campanha de saúde, educação, solidariedade, fraternidade e respeito às diversidades.
Criar o serviço de vigilância ambiental para tratar das questões referentes ao uso de
agrotóxicos.

Garantir o direito de indenização às famílias dos trabalhadores portadores de siticose, as
vitimas de intoxicação crônica por agrotóxicos, doença de chagas, a qualquer tempo ou de
outras doenças decorrentes do trabalho insalubre em minerações, com ênfase nos
trabalhadores negros.
Garantir recursos, divulgação e operacionalização da Política Nacional de Saúde Integral
das populações negra, LGBT e comunidades tradicionais, observando suas especiflcidades.

Criar mecanismos institucionais e legais que inclua formação acadêmica, em pesquisa e
extensão e extensão, a saúde da população negra, indígena, cigano de povos de matriz
africana, comprometendo prioritariamente as universidades públicas, os financiadores, as
escolas técnicas, fundações públicas e órgãos de pesquisas.

Implementar políticas públicas que alcancem os vários segmentos dos profissionais do
sexo, garantindo registro, acolhimento, tratamento, com recorte racial.

Garantir recursos para a construção, reforma, ampliação e compra de ambulâncias para as
unidades de saúde nas comunidades quilombolas e tradicionais.


